
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

  «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 
1. Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών                  

Website: http://students.unipi.gr 

 

 

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει την δυνατότητα 
παρακολούθησης του ακαδημαϊκού σας 
προφίλ (Βαθμολογίες, Αιτήσεις, 
Πιστοποιητικά κτλ).  
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία γίνεται με τους 
ειδικούς κωδικούς username και password 
που σας έχουν δώσει από τη γραμματεία 
του τμήματος.  

 
Τεχνική Υποστήριξη : adminsta@unipi.gr  

 

2. Υπηρεσία E-class 

Website: http://stat.unipi.gr/eclass  

 

Σας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσετε 
σημειώσεις μαθηματων. 
Η Είσοδος στο E-class γίνεται κάνοντας κλικ 
στο «Εισαγωγή στο Eclass» από την 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τους κωδικούς που 
έχετε πάρει από τη γραμματεία. 
Για να γραφτείτε σε ένα μάθημα του 
μεταπτυχιακού 

ο κωδικός είναι: mefast 
 
Τεχνική Υποστήριξη : adminsta@unipi.gr 

 

3. Υπηρεσία VPN 

Website: http://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html  

 

 

Η Υπηρεσία VPN σας δίνει την δυνατότητα 
να συνδεθείτε απομακρυσμένα στο δίκτυο 
του Πανεπιστημίου για να έχετε πρόσβαση 
σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
Πανεπιστήμιο (πχ Βιβλιοθήκη). 
 
Οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης με το 
VPN θα βρείτε στο παραπάνω link. 
 
Τεχνική Υποστήριξη : noc@unipi.gr 

 

4. Υπηρεσία E-mail 

Website: http://www.unipi.gr/unipi/el/hu-proxh-mail.html  

 

 

H Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
σας δίνει την δυνατότητα να έχετε 
λογαριασμό e-mail του Πανεπιστημίου του 
τύπου mes00001@unipi.gr .   
Οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης θα 
βρείτε στο παραπάνω link. 
 
Τεχνική Υποστήριξη : noc@unipi.gr 
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

  «Εφαρμοσμένη Στατιστική» 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 
5. Υπηρεσία Webmail 

Website: http://www.unipi.gr/noc/mail/WebmailInstructions.pdf  

 

 

H Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
σας δίνει την δυνατότητα να έχετε 
λογαριασμό Webmail του Πανεπιστημίου 
του τύπου mes00001@webmail.unipi.gr  
 
Οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης θα 
βρείτε στο παραπάνω link. 
 
Τεχνική Υποστήριξη : noc@unipi.gr 

 

6. Υπηρεσία MSDNAA 

Website: http://msdnaa.unipi.gr  

 

Το λογισμικό προσφέρεται δωρεαν μέσω 
του προγράμματος MSDN Academic 
Alliance. (Windows 7, Windows 8, Visual 
Studio κτλ)  
Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς που 
έχετε πάρει από τη Γραμματεία  
 
Τεχνική Υποστήριξη : adminsta@unipi.gr  

 

7. Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

Website: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/  

 

 

Η υπηρεσία αυτή σας δίνει την δυνατότητα 
απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και 
ΠΑΣΟ για την δωρεάν μετακίνησή σας με τα 
ΜΜΜ όπως και διάφορες εκπτώσεις εντός 
ΕΕ οπού ισχύει η φοιτητική έκπτωση! 
 
Τεχνική Υποστήριξη : +302107724375    

 

8. Υπηρεσία Helpdesk 

Website: http://helpdesk.unipi.gr  

 

 

Έχετε την δυνατότητα να κατεβάσετε 
λογισμικά τα οποία προσφέρει το τμήμα 
στους φοιτητές του ΠΜΣ                        
(SPSS, Mathematica, Modeler,  κτλ ) 
Οδηγίες σύνδεσης και εγκατάστασης θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο 
μενού Υπηρεσίες -> Υπηρεσία Helpdesk 
 
Τεχνική Υποστήριξη : adminsta@unipi.gr 

 

Σε κάθε περίπτωση, για οποιοδήποτε Τεχνικό Πρόβλημα σχετικό με τις υπηρεσίες που 

προσφέρει το ΠΜΣ μπορείτε να στείλετε E-mail (με τα στοιχεία σας) στο adminsta@unipi.gr. 

Για οτιδήποτε άλλο παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του τμήματος στα 

τηλέφωνα: 2104142083, 2085, 2005, 2222, 2307. 
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